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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبدية على

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 التبعيض في التقليد

(3) 
 شروط التبعيض في التقليد

 دد المسألة ال الواقعة وضابطهتع -3
وقيد ععيا البياب  يف  عيدأ املسينلة كيو   ،ما ذكره السييد الزييويم مين اطيتاد  عيدأ املسينلة واكيه ال يدفيي  عيدأ الواقعيةفمنها: 

 كما سبق.  –أليلها متعدأاً وعدمه 
ا  احلجييية ال  تييبعوا سييواذاً أخيي    لعييا الوعييه يف اطييتااه وإكااتييه الوحييدة والتعييدأ بوحييدة الييدليا واملييدر  و عييدأه هييو أقــو  

ا املزليد يف التزلييد وعليه فإذا كا  رأي الفزيه األول حجة فهو حجة مطلزاً فديي  ييبع   ،مبعىن الداطفية أم مبعىن املنجيية واملع رية
ا فيزليد اجملتهيد ع  فيزلد غريه )أي اجملتهد الثاين( يف بعا ما ألت احلجة خبالفه؟ وإ  مل يدن حجية فلييحب ةجية مطلزياً فديي  ييب

 ؟(1)األول يف بعا ما احتج عليه ةجة باالة
ا  مدر  املسائا الدثرية ليو كيا  واحيداً فهيي بنمجعهيا ةديم املسينلة الواحيدة وال يهيم  عيدأ موضيوعها حزيزية، وليو   والحاصل 

وعليه فلو كا  ميدر  عريرة مين  واحداً( ولو كا  معزد املسنلة موضوعاً واحداً )أي كلياً  كا  مدركها متعدأاً  عدأ  بتعدأ املدار 
 (2)واحداً آخر جلاز التبعيا بني مسائا اجملموعية األو  والثاكييةمدركاً مسائا الرديا  مثاًل واحداً، وكا  مدر  عررة أخرى منها 

 .(3)ومل جيي التبعيا يف مسائا كا جمموعة
 ان يكون التبعيض ممكنا -2
)املزييام الثيياين: إ  حمييا الدييالم يف مسيينلة التبعيييا يف التزليييد هييو  ييورة مييا إذا أمديين  قييال: (4)مييا ذكييره كاطيي  ال طيياذومنهييا: 

العميييا بديييال الفتيييويني كييين  أفيييال أحيييد بوعيييوب الصيييالة وامخييير بوعيييوب اليكييياة. أميييا فيميييا إذا مل  دييين ذلييي  كميييا ليييو أفيييال أحيييد ا 
 الدالم(.باستحباب الرهاأة الثالثة يف األذا  وامخر ةرمتها فهو خارج عن حما 

 ومييد  وضيحه ا  التبعيا يتصور يف ثالثة مواان فز : أقو  
 الدا ذي األعياذ كالصالة فيبعا يف التزليد بني أعيائها. -1 
 امخر. ومن اليومه ا اليوم من كصالة الظهر   ،الدلي ذي اجليئيا  كه ا الفرأ وذا  الفرأ -2
 الدليني. -3

احلدييما الدييا  أو  واملتبيياأ حدميياً وإ  كييا  مركبييا ذا أعييياذ فيمييا عييم   ،ياذ وال عيئيييا امييا البسييي  موضييوعاً بييا  مل  ديين لييه أعيي
 .، فالالدلي

                                                           

 وستنيت مناقرته بإذ  اهلل  عا . (1)
 لد يف بعا مفرأا  ه ه اجملموعة جمتهداً ويف مفرأا  أخرى من اجملموعة األخرى جمتهداً آخر.بن  يز (2)
 با  يزلد يف إحدى مسائا اجملموعة األو  أحد ا ويزلد يف بعبها امخر امخر. (3)
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التمثيا مبا إذا افال أحد ا بوعوب  الة اجلمعة وامخر ةرمتها أو أفيال أحيد ا ةرمية التريهد بالريهاأة الثالثية يف  مث ا  األو 
 الترهد وامخر بالوعوب فدي   دنه اجلمع؟

  يزال:  دنه ا  يعما برأي ه ا فتة مث برأي امخر فتة أخرى؟ال
 إذ يزال: ذل  عدول وليحب  بعيباً.

عما مبزتبى االسيتحباب فاكيه يزتبيي  ر  كما إذ عما مبزتبى احلرمة  فيدو  قدفزد يورأ عليه باكه  دنه ا  يت   مثالهواما 
 الفعا مع عدم املنع من الت  أم قلنا باكه بسي  مرد  مبعىن الطلب غري األكيد. البسواذ أقلنا باكه مركب من  (1)عواز الت 

االلتييام بالعميا بزيول جمتهيد معيني فاكيه ال  دين اجلميع بيني االلتييام  اكيهالتزليد فا  قلنا معىن ا  األمر  ابع للمبىن يف  وقد يزال:
يصي  ا  يسينده للفزيييه األول ألكيه حميير م أو  –أي  ركييه  –اأ فيا  عمليه وإ  قلنيا اكيه العمييا عين اسييتن ،باحلرمية وااللتييام باالسييتحباب

 للفزيه الثاين ألكه مل يوعبه با اعتربه مستحباً ومزتبى االستحباب عواز الت .
ر التبعيييا بييا  ييت   ييارة مسييتنداً إ   ر ييه صييو  إال ا  يا  ،لدين فيييه: ا  هيي ا عليى فييرع  ييحته مجييع بيني الفتييويني وليييحب  بعيبياً 

 (2)وأخرى مستنداً إ  استحبابه. فتنما
 عن العدو فارق التبعيض 
على رأي احملزق  (3)م بالتعاقب مبعىن ا  يزلد الثاين يف كفحب ما قلود فيه األول برخصه على املنصور أو األعممث ا  العدول متزوو 

آخر مع كو  امليدر  للمصيداقني أو النيوعني جمتهداً  آخر آخر أو كوع   جمتهداً مث قلد يف مصداق   أو كوع   د يف مصداق  الزيويم فلو قلو 
اسيتند يف  زلييده يف املصيداق أو النيوع عليى  أوواحداً بنظر األول، فهو عدول حسب الزيويم، واما لدينا فليحب بعدول إال ليو التييم 
 ةثه. فتواه الدلية أو  ما لو مل يلتيم من األول إال ةدوأ املصداق أو النوع. فتنما وسينيت

 .، با بالتعدأ(4)أما التبعيا فال
بصورة التعاقب إذ أريد به التبعيا ةسب األزما ، وأريد بالتبعيا يف  صو ا  العدول من مصاأيق التبعيا لدنه خا  :والتحزيق

 التزليد غري ه ه الصورة فتدبر.
  

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 فا  االستحباب يزتبي عواز كا من الفعا والت . (1)
 نما إذ قد يتصور بدوكه ومع قطع النظر عنه.إذ هو عدول فت (2)
 أي األعم من طخص املوضوع املزل د فيه. (3)
 اي ليحب متزوما بالتعاقب. (4)


